
 

 

DECLARA ŢIE 

 

 Subsemnatul/a _________________________________________ domiciliat/ă în Satu Mare 
str / aleea ______________________ nr. _______ bl. ________ ap. _______ , în calitate de tată / 
mamă / reprezentant legal al copilului _________________________________ născut la data de 
__________________, prin prezenta declar că: 
 - am realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare 
naşterii copilului 
 - am luat la cunoştinţă obligaţia ce o am de a anunţa în timp util – cu cel puţin 30 de zile înainte 
de intrarea efectivă în acest concediu – intenţia mea de :      

� a efectua   concediul pentru creşterea copilului de cel puţin o lună. 
� a nu efectua  concediul pentru creşterea copilului de cel puţin o lună. 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)  
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 
    ART. 11 
    Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se 
nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele 
persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează: 
    a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; 
    b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu 
în locul acesteia. 
 

HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)  
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 
   ART. 4^1 
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11 lit. a) din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către 
copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului se reduc cu o lună. 
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana îndreptăţită care se află în concediu pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, 
după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului. 
    (3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, 
prevederile art. 11 din ordonanţa de urgenţă nu se aplică. 
    (4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creştere a copilului de cel puţin o lună, dreptul celuilalt părinte 
la indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă în condiţiile art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. 
     (5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează potrivit alin. (2) la concediul fără plată, cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se 
înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) şi art. 22 din ordonanţa de urgenţă. 
     (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este 
solicitat cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an ori cu 6 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. 
    (7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu. 
     (8) În situaţia în care persoana îndreptăţită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, aceasta are obligaţia de a 
anunţa în scris agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, cu cel 
puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dacă nu se înregistrează 
situaţia prevăzută la alin. (6). 
 

 

 

     Data___________________        Semnătura_______________ 


